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Dokumentärserien ”Försvunna svenskar” handlar om människor som 
helt plötsligt försvinner. Var är de? Vad hände? Har de fallit offer för ett 
brott eller en olycka? Eller har de planerat sitt försvinnande för att börja 
om i ett annat land, långt bort från Sverige?

Programmet handlar om försvunna svenskar som från en dag till en an-
nan plötsligt är borta från familj och vänner. Varje fall är ett mysterium, 
där man undrar, “Vad var det som hände?” det ligger oftast en tragisk 
eller fruktansvärd händelse bakom.      

Det handlar om fall som polisen fastnat med, och där bevisen ibland 
pekar mot utlandet.  Målet är att försöka hitta ett svar för att lösa eller 
komma närmare gåtan.

Programserie: 6 x 60 min.

To the moon
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FÖRSVUNNA SVENSKAR
Programmets redaktion samarbetar med 
polisen för att söka efter svenskar som 
försvunnit under särskilda omständigheter. 
Det är fall som polisen inte kan gå vidare 
med i utredningen av olika anledningar. 
Där har vi större och fler möjligheter att 
kolla spår utomlands och kan därför kom-
ma vidare i undersökningen.

Efter en lång och grundlig forskning, hit-
tar vi de små genombrott som gör det 
relevant att gå vidare i undersökningen. 
Vi träffar människor utomlands som vet 
något om den försvunna personen, vilket 
blir spännande. 

Utgångspunkten är givetvis att hitta den 
saknade och låta dem berätta sin historia. 
Ibland lyckas man, ibland inte. Men alla 
berättelser är dramatiska och intressanta

Programledaren
Linda Nyberg har rollen som detektiv och 
använder sin journalistiska kompetens i 
undersökningen. 

Linda tar tittarna på jakt efter svar i de 
fall där de anhöriga i åratal har levt med 
osäkerhet och där polis och myndigheter 
har gett upp att försöka lösa mysteriet

Statestik
Varje år anmäls 6.000-7.000 personer 
som försvunna till polisen. Av dessa per-
soner kommer de allra flesta tillrätta, men 

enligt Rikskriminalpolisen förblir 25-35 
personer försvunna varje år. 

Senaste ratings/shares
Försvunna danskar sändes första gången 
1991 och har 9 säsonger bakom sig.

2009-11-06:
Rating 19%. Tittare: 1.011.000, 
Kommersiell share 45,3%

2009-11-19:
Rating 18,1%. Tittare: 964.000,
Kommersiell share 41,8%

2009-11-12:
Rating 21,8%. Tittare: 1.160.000,
Kommersiell share 53,2%

2009-09-05:
Rating 20,7%. Tittare:1.100.000,
Kommersiell share 52,4%

2007-10 -07:
Rating 20,9%. Tittare: 1.096.000,
Kommersiell share 54%
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